
 

    

 

Departament de Didàctica i Organització Educativa 
Facultat de Formació del Professorat 

Facultat de Pedagogia 

 

Ignasi Puigdellívol Aguadé 

Catedràtic 
Pg. de la Vall d’Hebron, 171  08035-Barcelona 

Tel.  (+34)  93 403 72 24    Fax .  93 403 50 14 

c.e.  ipuigdellivol@ub.edu 

 

Sra. Carme Massa,  

DIRECTORA DE CENTRES. CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA 

Benvolguda, 

Davant la notícia que el Departament d’Ensenyament i el Consorci d’Educació han retirat el suport 

d’ASPASIM als alumnes amb NEE greus als centres educatius públics de la ciutat de Barcelona em 

permeto fer-te arribar les següents consideracions. El conèixer la línia de treball d’ASPASIM i la 

meva col·laboració estreta i desinteressada amb el Departament i amb les escoles del Consorci m’hi 

obliga i m’hi autoritza. Conscient de les moltes obligacions que tens seré molt concret, destacant 

només les principals raons que em fan demanar-te un replantejament d’aquesta decisió. 

 Sens dubte estem parlant de la part més feble del sistema educatiu: l’atenció a l’alumnat amb 

dificultats greus. El reduït nombre d’aquest alumnat pot fer pensar que la mesura té o tindrà 

poca transcendència pública, però el que és segur és que debilitarà seriosament els esforços fins 

ara fets per propiciar el caràcter inclusiu del Sistema Educatiu català. Quan la part més feble 

d’un pont no es reforça, tot el pont s’ensorra. Tot el sistema farà un pas endarrere. 

 Conec de primera mà l’esforç dels EAPs i el bon treball que estan fent arreu del país. Però 

depassa el seu marc d’acció garantir l’atenció especialitzada que requereix aquest  alumnat. Els 

que ho hem estudiat sabem perfectament que l’èxit dels processos d’inclusió depèn en 

primer terme de la qualitat i especialització del suport que reben (més gran que la 

requerida per alumnat amb sordesa o ceguesa, per exemple).  Per tant dir que aquests alumnes 

seran atesos per un altre personal és, francament, molt poc creïble.  

 Si les institucions públiques no es doten de personal nou i especialitzat, la mesura esdevé, a 

més, un perjudici i un greuge comparatiu per a l’escola pública. 

 Finalment, no es poden tirar per terra els avenços aconseguits gràcies a les sinèrgies entre 

les administracions públiques, les famílies i els professionals que d’una o altra manera hem 

treballat decididament per a la inclusió, quelcom que ha caracteritzat el model educatiu català. 

Tampoc financerament es justifica una mesura com aquesta: es tracta d’un nombre reduït de 

persones les afectades i l’estalvi serà irrisori. En canvi, el present i el futur d’aquestes persones 

es poden veure molt compromesos per la retirada del suport que necessiten.  

 A totes aquestes raons cal afegir el component ètic que hauria de tenir la presa de decisions 

en  un tema que pot afectar tant la qualitat de vida de les persones afectades, les famílies i els 

propis professionals que han tingut l’atreviment de ser pioners en donar respostes avançades, 

que han estat model per a estudiants universitaris i investigadors. 

Amb base en tot el que he expressat et demano molt sincerament que, en allò que estigui al teu 

abast, facis el possible per garantir l’atenció d’aquest alumnat com s’ha fet fins ara, amb el suport 

especialitzat que necessita i mereix. 

Cordialment, 

 

Signat: Ignasi Puigdellívol 

Barcelona, 17 de novembre 2012 


